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R os radio-amadores podem en- r

d contrar as ultimas novidades no c
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Mayrink Veiga & Cia.
Importadores de material de radio-telephonia e radio-telegrítphia

Receptores

At=water=Kent 4. ;» e ti valv. -- Stromberg-Carlson 5 e ti valv.

Supertone supereterodyne de s válvulas.

Especialidade em alto-fallantes

EstaçS.0 ta-ausmissora de 500 watts — Onda de 260 metros — Irradiações

diárias com programmas variados

[nstallações completas de transmissores e receptores para

broadcasting e telegraphia. Montagens em onda curta

Grupos "Esco" de 300 volts, 500 volts, 1.000 volts e 2.000 volts

TEL. NORTE 2722

Rio de Janeiro
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Rio de Janeiro, 16 de Novembro de 1926

ANXO NUM. 2(3

Numero avulso 600 rs. Nos estados 800 rs.

Publicação de Radio Cultura, d] Radio Sociedaie do Rio de Ja eiró. distribuída er.tre os seus sccics

Órgão Official da Radio Sociedada Mayrink Veiga

m CAMPANHÃ QUE Dl SER AUXILIADA

ALEGRIA PARA
OS

SOLITÁRIOS

Hoje, Electron installará o pri-

meiro posto receptor de sua Cam-

panha na Escola e Asylo para Ce-

gos Adultos á rua Real Grandeza.

Tara tal fim, a Radio Sociedade

fará uma irradiação especial que

denominou a "Noite dos Cegos",

com o valioso concurso da pianis-

ta brasileira Alzira Bastos Ferrei-

ra, o professor Mauro Montagna e

outros elementos de real valor que

tantas vezes temos admirado.

Cegos, todos esses elementos

que hoje prestarão o seu concurso

a irradiação da Radio Sociedade,

mais significativa se torna a ho-

menagem que desejamos prestar

aos recolhidos do Asylo 17 de De-

zembro.

A installação do posto será feita

sob o patrocinio do "Correio da

Manhã", o primeiro diário que cor-

reu ao nosso encontro incentivan-

do a nossao campanha.

O acto terá logar ás 20 1|2 horas

sando franqueado ao publico assis-

til-o.

INSTRUCÇÀO PARA
OS

NECESSITADOS

A CERIMONIA

Somente uma proposta recebe

mos para a installação do nosso

primeiro posto, assignada com o

pseudonymo de "Reinhartz".

Aberta a carta dirigida a Radio

Sociedade que identificava o pro-

ponente, viu-se que se tratava da

Casa T. S. F. da firma Nordskog

6 Cia, á rua Almirante Barrozo n"

7 e' que obedece a intelligente di-

recção do sr. Oscar Moniz.

O apparelho é um receptor "Rei-

nhartz" de 3 válvulas, em caixa de

madeira envernizada de preto, com
base-board movei, com diais mi-

crometricos, condensadores "low-

loss", transformadores e socketes

Hart & Hegeman, válvulas typo

americano grande, installação com-

pleta de antena, pelo preço de

700S00O.

As baterias e alto-falante são of-

ferecidas por Luiz Corção. Stro

nberg-Carlson é o fabricante do

alto-falante e Willará, o das bate-

rias.

O edital de concurrencia para a

installação do 2o posto na 16" En-

fermaria da Santa Casa, já foi ex-

pedido pelo correio ér casas de .ra-

dio desta Capitai

LISTAS DEVOLVIDAS

54 — Banco do Districto Federal.

100 — The National City Bank.

113 — The Yokohama Specie Bauk

Lta.

220 — Companhia Souza Cruz.

62 — Banco do Commercio e In-

dustria de Minas Geraes.

105 — C. Reis & Cia.

A SUBSCRIPÇÃO

Quantia já publicada 1:310$000

Da lista n° 2 (Radio

Sociedade). G6ÇO0O

Lista n. 7 do Asylo e Esco-

la para CCgos Adultos á rua

Real Grandeza '

(encerrada) 550S0OO

Total 1:0263000

Lcluui o. •unauloi de "Klcclroa" «u< nrlmuctle lhea la .(nnorlii.



AAAAAAAAAAA^

eommanclante Moraes "Rego

Na noite de 1 do corrente a Ra-

dio Sociedade do Rio de Janeiro,

guia significar ao seu illustre di

vector secretario, comiuandante
Moraes Rego, toda a sua grande
sympathia pelos serviços â ella

prestados como dedicação e ae-

centuado carinho, desde os seus
primeiros dias de existência.

Foi uma festa toda intima que
se realizou num ambiente frater-

no onde todos os lunccionarios
da Radio Sociedad-.- e seus dire-

ctores, manifestaram ao seu illus

tre companheiro o quanto é que-

rido e estimado tanto pelo amor
reciproco que todos se tributam
naquella casa como pelas suas
qualidades pessoaes de amigo
sincero e leal.

O professor Álvaro Ozorio de
Almeida, actual director secreta-

rio, foi o escolhido pela Directo-

ria para interpretar os sentimen-
tos de seus companheiros e a

hora em que Roquette Pinto fin

dou a sua oração em que aniiiin-

ciava os fins daquella irradiação.

Álvaro Ozorio. assim falou:

"A Radio Sociedade do Rio de
Janeiro, dedica a sua irradiação
de hoje ao seu secretario, eom-
mandante Moraes Rego que em
breves dias nos deixará, devendo
partir para a Europa onde vae
em commissão do governo, a ser-

viço de sua classe.

Poucos homens tão grandes ser

rtçoa prestaram a radiotelepho-
nia em nosso paiz. Desde os pri-

meiros dias collocou-se ao lado
de Roquette Pinto e foi fundador
ainda da Radiotelegraphia e Ra-
diotelephonia na Marinha e du-
rante a Conflagração Europea
foi o director desse importante
e delicado serviço. Chefe da Com-
missão Technica da Radio Socie-

dade, em 1915, superintendeu o
serviço Radio-Electrico. Em 1926,

foi eleito para o Conselho Dire-

ctor da nossa sociedade e logo de-

pois assumiu o logar de Director-

Secretario que agora abandona
depois de enraizar profundamen-
te em todos nós uma amizade
sincera. Neste cargo, a sua ener-
gia o actividade, nos permitti-

ram irradiar do Theatro Munici-
pal, do Theatro Lyrico, do Thea-
tro João Caetano e de outras as-

sociações scientiflcas e literárias

do paiz, ampliando bastante o
nosso programmma de radio-cul-

tura.

A sua administração criteriosa
e segura, resolveu problemas dif-

ficeis e que muitas vezes parece
,-am insolúveis taes. os aspecto.-

com que se revestiam.

A Radio Sociedade do Rio de
Janeiro, organizando e dedican-

do-lhe a irradiação de hoje, quiz

fazer publico os seus agradeci-

mentos ao óptimo companheiro
de trabalho, interessando tam-

bém ao radio-auditorio que certa-

mente ignorava os serviços que
deve aos seus esforços.

Ao homem idealista e enérgico,
bom sem fraquezas, enthusiasta,

activo e -magnifico companheiro
de trabalho, a Radio Sociedade
deseja todas as felicidades em

sua próxima viagem, na certeza

de que a sua ausência, não a pri-

vará de sua collaboração que se

fará mesmo do extrangeiro".

Uma salva de palmas arrema-
tou as ultimas palavras do pro-

fessor Álvaro Ozorio emquanto
madame Moraes Rego recebia

das mãos do professor Roquette
Pinto um lindo ramalhete de or-

chideas.
Seguiu-se então o prograanma

musical onde se fizeram ouvir as

cantores senhorita Cecilia Rudge e

baixo senhor Navarro Sola.

Ao terminar a irradiação, após
alguns números de orchestra. o

"'iinmandante Moraes Rego em
breves palavras, agradeceu a ma-
nifestação que. seus amigos lhe

prestavam, encerrando-se assim a

irradiação daquella noite.

os corsos- a*.

P§«í1
J. TECIDIO

Pede se explique direito como
se dão as oscillações, e dá uma
engenhosa explicação que não
está muito "O K".

Vamos estudar o caso:

Imagine um circuito com reac-

ção variável. Primeiramente, de-

vido a resistência do circuito da
grade, a corrente, e consequente-

mente, a voltagem da bobina são

limitadas.

Augmentando a reacção, a ener-
gia é transferida do circuito da
placa para o circuito de grade, o

que mais ainda augmenta a ener-

gia no circuito de placa.

Podemos considerar que a reac-

ção neutraliza o effeito de resis-

tência no circuito de grade.

Augmentando mais a reacção, a
resistência do circuito é ainda
mais neutralizada e os signaes

portanto, augmentam em força ;

até com mais reacção ainda, a re-

sistência pode ser exactamente
neutralizada.

Quando isto acontece, a corren-

te no circuito, immediatamente au-

gmenta para o infinito, porque,
pela lei de Ohm, se a resistência 6
zero e se existe uma voltagem no
circuito, a corrente resultante se-

rá infinitamente grande.
No caso da válvula, o limite da

corrente é alcançado quando todo

o rendimento da válvula está sen-

do usado, isto é, a total emissão
do filamento.

O circuito está agora produ
zindo oscillações. e a frequência

está determinada pelos constantes

do circuito, isto é, as correntes os-

cillam na frequência determinada
somente pelo valor da induetaneia

e capacidade existente no circuito.

«Yhis is OK"

CONFERENCIA INTERNACIO-

NAL DE RADIO-TELEGRAPHIA

Em Washington, se realizará

brevemente uma conferencia In-

ternacional de Radiotelegraphia

dependendo tão somente dos tra-

balhos perliminares de sua organi-

sação.

O governo americano oportuna-

mente deverá marcar data para

sua realisação.

Qurindo ne dirigir ao nu fornecedor nao ae eaqneca de e 'ar "Electron".



^^^'"^^AAAív•A(^(^^l^^A^

iro ]. hizeux

D DComo annunciamos no nosso ultimo numero, publcamos a se-

§j guir a explicação da construcção do "Filtro Hartley" que permit- ^y te modernizar qualquer typo de receptor, por antigo que seja. num Q
Pj receptor de muita selectividade e de muito maior rendimento. Seu F3
S emprego está especialmente indicado para a eliminação de um

|jy "broadcasting" muito próximo. H
Permitia ouvir, através do barulho das estações de "broa doas- Kj

™ tlng" locaes, qualquer estação distante. Utilizando-o o senhor ou-
gj

|tj virá com o seu velho receptor estações que nem em sonhos pensou S
pj poder receber. jè

Mais de um leitor tem um rece
ptor que tuuceionava muito bem
o anno passado, mas que agora não
separa BUfficientemente as "bro

tlngs" entre si e não elimina
um transmissor que está perto, ou
n&O lhe permitte ouvir outra cou-
sa além das estações locaes. e ou-
tras cousas mala que andam no ar.

Si o senhor tem algum receptor
que padece de alguma das enfer-
midades acima mencionadas, ou
que as tem todas juntas, não vacil-
le um só momento: obtenha as pe-
ças enumeradas na lista junta, e
taça a seguir um "Filtro Hartley",
que vae transformar seu. receptor
antigo num receptor "up to date".

CIRCUITO

O "Filtro Hartley" não é mais
que uma etapa de amplificação de
alia frequência sintonizada e neu-
tralizada, especialmente desenha-
da para poder ser applicada a
qualquer receptor sem nenhuma
troca de ligações.

A neutralização impede as osci-

lações do detector e evita a irra-

diação tão massantes para os vizi-

nhos. No numero anterior de "Ele-
ctron" descrevemos amplamente o
principio e applicação da neutra-
lização.

CONSTRUCÇÃO

Tendo conseguido as peças ne-
cessárias, se farão os furos indis-
pensáveis do painel e a seguir se
parafusará o sub-painel collocan-
do-se as peças de accordo com o
desenho, procurando fazei- as liga-

ções por baixo do sub-painel (fig.

2).

O emprego de um condensador
Komler elimina o effeito de capa-
cidade da mão, porque não sobre-
sae do painel nenhum eixo ou par-
te metálica ligada ao circuito.

condensador fixo de junção
pode ser de 0,1 1 100.0 ou menor,
mormente se se empregar antena
comprida.

6 +2B +90

Pjne/

Disposição dos elemen los do Filtro Hartley

A bateria C pode ser a mesma
de seu receptor (pode ser que o
referido receptor não tenha bate-
ria C, não obstante, empregue 90
volts em placa).
Aproveite a occasião para collo-

car uma bateria C que servirá pa-
ra os dois apparelhos.

Si o senhor quer empregar qua-
dro ou antena colloque um jack

de combinação (fig. 3). O quadro
deverá levar uma derivação no
centro do enrollamento.
Para neutralização, o condensa-

dor "mignon". typo Chelten, ê" o
mais pratico, mas se podem em-
pregar também os tubos MQ ou
semelhantes.

Si o receptor que o senhor tem
é inductivo, a união do "Filtro

elrenlBcto de "Eleetroa" é forcada catre o» ridloi-aiudsira.
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Ilartley" se fará utilisando a bobi-

na de antena existente (£ig. 41.

Si não é inductivo (regenerativo

directo. Selineli, galena, Reinartí
Hartley, directo etc), obtenha um
pedaço de tubo de ebonite ou pape
!ão de 2 centinsentros de compri-

mento e do diâmetro da bobina de

grade de seu receptor, ou de prefe-

rencia de diâmetro interior. Sobre

este tubo se enrollão 20 voltas de

fio de 0,3 de duas capas de algo-

dão, com precaução, de maneira
que occupa o menor espaço possi

vel (figs. 5 e 6).

o Filtro Hartley empregado
Com a antena.

Os extremos do enrollamento se

ligam ás bobinas AX e TX e a bo-

bina se collocará próximo ou den-

tro da bobina de grade existente.

Tendo preparado o "Filtro Hart-
ley", como se explicou acima, se

ligam as ligações das baterias
communs de ambos os apparelhos.
Liga-se a antena ao borne da an-

tena do receptor antigo e se sin-

toniza como de costume. A seguir,

se desligará a antena do receptor
e se ligará ao borne A do "Filtro

ilartley"; far-se-á uma ponte en-

tre o borne AX do "Filtro Hart-
ley" e o borne antena do receptor.

Depois se procederá a neutraliza-

ção. Se apagará a válvula do "Fil-
tro Hartley" sem tíral-o do socket.

Htene/eiíícrv

Como se deve aceoplar o Filtro

Harilec a um receptor Hartley di-

»u n um Reinaria directo.

uma ligaeão a jazer

a não ser a das baterias.

Collocar-sc-á a bobina de L3 pro-

asivio oii dentro ia L -f.

F. mpregar-sc-ão as mesmas ba-

terias para amoos os apparelhos.

3ase" - c"/JS

Vistá de costddo

Vista de lado.

Provavelmente se continuará ou-

vindo a estação sintonizada no re-

ceptor, mas um pouco mais fraca.

Se ajustará cuidadosamente o
condensador de neutralização, até
u.ue desappareçam por completo os
signaes.

Tornando a accender a válvula

do "Filtro Hartley" se ouvirão no
vamentee os signaes no ponto do
condensador 02 que corresponde á
sintonia. Si o ajuste de neutrali-
zação está bem feito, se poderá mo
vimentar o condensador C2 sem
provocar guinchos nem desajuste
da reacção ou de outro control do

Frente </<?/ Pjnç/

, /"Bnrnâfi.y

receptor. Neste ajuste não se toca

mais, até trocar a 1° válvula.

Feitos estes ajustes prelimina-

res, o novo receptor, composto do
"Filtro Hartley" e de seu velho re-

ceptor, está prompto para funecio-

nar. para pescar estações afasta-

das, eliminar todas as transmis-

sões indesejáveis ou para utilizar

o quadro, e principalmente, para
maior regosijo de seus vizinhos.

que poderão agora escutar os
"broadeastings" local sem serem
molestados pelas interferências

que produzia antes seu receptor,

O Filtro Hartley combinado pa-

ra usar inà'istinctame nle quadro
ou antena.

quando o snr. tratava de receber

umu estação longínqua durante a

transmisssão de uma estação pró-

xima.
O gráo de selectividade se modi-

KGIH£C1TJV0
Oieecro

frente âo painel.

Como sr deve unir o Filtro Har-
tley a um regenerativo directo:

A bobina LZ terá 20 espiraes do
mesmo diâmetro que L4.
Será necessário fazer uma pon-

te entre os bornes A e T do rege-

nerativo A união entre LS e L4
se determinara experimentalmen-

Podem-se empregar as mesmas
baterias para ambos apparelhos.

ficará, aproximando ou afastando
a ex-bohina de seu receptor, ou 8
nova bobina de união.
Agora um conselho:
Seu receptor terá mudado mui-

to, mas si quer que a transforma-
ção seja completa, ponha na ulti-

ma etapa de baixa uma UX-112 (si •

o senhor utilizava 201-A), ou uma

••lúi*-cIruD" nfto tem «uljvru..,.». vac«:|ivA«> «'•* »yuipnlkla d» m*um lelfure* e niiuuucliuilen.



UX-120 (si o senhor utilizava a

líiil), e augmente ligeiramente a

voltagem de placa desta ultima

válvula, tendo o cuidado de collo-

car sobre a mesma grade uma ba-

teria "C" da voltagem indicada

pelo fabricante.

A qualidade e o volume da mu-
Bica augmentarão consideravel-

mente.
Si o senhor quer fazer seu rece-

ptor ainda mais moderno, ponha
uma válvula UX-2U0-A em logar da
201-A que o senhor empregou at<"'

agora como detectora; surprehen-
dera a differençn de volume das
itaçSes afastadas.
O uso do "Filtro Hartley e

as pequenas modificações aconse-
lhadas, transformarão em poucos
momentos o receptor velho <jue o
senhor ia atirar a um cauto, num
receptor moderno, selectivo e po-
tente, quasi comparável ao "Super-
llarlley".

O FILTRO PARA ONDA3
CURTAS

O "Filtro Hartley", se pode mo-
dificar também para ondas curtas,
rlan*> ã bobina LI 21 voltas de tio
i),"i mm. D. C. A., com derivação na
aspira 10,5.

emprego de condensadores va-
riáveis menores, facilitará a sinto-
nia. O valor do condensador de
reacção não muda.
Para ondas muito curtas será

vantajoso intercallar entre o bor-
ne antena e a antena um conden-
sador fixo de reduzido valor
(0,01|1000 a 0.03J1000 M. F. >

MATERIAL NECESSÁRIO

1 painel de ebonite ou bakelite
rte 20 x 20 centímetros.

1 taboa de madeira 18x22xl|2
espessura.

1 tira de ebonite e 7 bornes (ou
melhor, um connector "Apex" ou
semelhante.

1 condensador 0,5|1000 MF Rem-
ler ou semelhante (C2).

1 socket universal UX.
1 válvula 201-A ou 199 ou seme-

lhante.

1 resistência "Amperite" ou
"Ballast" ou rheostato adequado
(R).

1 condensador fixo 0.10|1000 ou
menor (Cl).

1 condensador fixo 11100 ou
2|100 (C3).

1 condensador de neutralização
Chelten ou MQ. (N).

1 Honey Comb 400 volts (L2).
1 chave de filamento (opcional)

(Ki.
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Yvonne Gall

O Rio de Janeiro, se regosijou
mais uma vez com a estadia de
Yvonne Gall na ultima temporada
officiai de opera.
Cantora de alta linliagem, a que-

rida soprano da Opera de Paris,
interprete notável de '"Thais" e

"Monna Vanna", fez irradiar em
torno de sua personalidade, as ful-

^3llllllll|l|inilllllllllll[]llllllllllll[]lllllllllllltlllllllllllllUIIIII:

RECEPTOR HARTLEY PARA
ONDAS CURTAS

No próximo numero apresenta-
remos um receptor "Hartley" pa-
ra ondas curtas com a mesma
abundância de detalhes que o Su-
per-IIartley do numero anterior.

guraçôes de sua intelligencia pre-
vileglada e de seu temperamento
"rali nó" de artista.

Yvonne Gall teve a sua real con-
sagração no recital que realizou
no Municipal seguindo-se a noite
em que cantou do studio da Radio
Sociedade.
Nessas duas noites os seus ad-

miradores vibraram de enthusias-
mo ao ouvil-a interpretando os
clássicos e os modernos composi-
tores com a mesma perfeição e

encanto com que incarnava as he-

roinas de Massenet, de Fevrier e
de Charpentier.

A homenagem que hoje lhe pres-

ta "Electron", não é tardia porque
ainda nos sentimos tocados pelo
seu encantamento artístico.

U»em amiuucl» em "Ideei ron" tem certeza <.« Mito.
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Radio-Alarma contra ladrões
o
= ~õ~

g Do "Radio-News" e "Radio Internacional" g

P -Por meio do Radio é possivel proteger hoje a propriedade de i

y uma forma segura. Empregando o methodo que descrevemos nas y
g-i linhas abaixo, pode-se installar uma caixa forte de tal maneira,

jjS que Bera impossível approximar-se delia sem que dê alarma. Para í

y este ; tema se empregam os effeitos da capacidade. y
Oa fios podem se ligar de tal modo, que a pessoa que se ap- p

M proxime da caixa, embora com boas ou más intenções, annunciara
|

Q por si mesma a sua presença. Este é um dos systemas de segu- y
pi rança mais baratos e efficientes que se tem inventado.

"—REO N° 7146, é o senhor ac-

cusado de haver atacado o réo n"

2214, que se encontrava no desem
penho das funcções que como réo
de bóa conducta, se lhe haviam de-

signado nesta casa. Que tem o se-

nhor a dizer em sua defeza?"
•'— Senhor Juiz: este individuo

aproximou-se de mim e disse: —
'Supponho que o senhor quer ter

" —Não poderia explical-o exa-

ctamente; mas o que posso affir-

mar-lbe é que me encontrava "tra-

balhando"' muito tranquillamente
diante da caixa-forte de formato
antigo, que naturalmente não me
estava acarretando muitas diffi-

cu Idades para sua abertura, e pelo
que pude observar depois da inves-

tigação que fiz antes de começar

O ladrão sem n aperceber altera a capacidade da installação entre

i lamino de cobre oceulta sob o tapeie e o cofre ao se approximar
deste. Esta brusca mudança, por nua vez, faz variar a frequência
o sufficiente para fezer funecionar um retardador sensivel.

um radioreceptor na sua "cella"

e eu, senhor Juiz, não pude conter-

me e quiz castigal-o".
•'— Que offensa encerra a per-

gunta que lhe fez o N° 2214?
Na minha opinião essa pergun-

ta é muito simples".
"— Ah! senhor Juiz, o radio

tem a culpa de que eu me encontre
hoje fechado entre quatro paredes,
o eu julguei que esse typo estives-

se caçoando de mim."
"— E como pode o radio ter a

culpa de que o senhor seja nosso
hospede?

a "minha tarefa", não havia em
volta nada que me fizesse suspei-

tar da existência de nenhuma des-

sas estúpidas machinas que ser-

vem para denunciar nossa presen-
ça no theatro de nossas activida-

des. Rapidamente se illuminou ò

aposento e soou estrepitosamente
uma campainha acompanhada de
uma voz que dizia: "mãos ao ar!"
—Tive que obedecer a essa voz,

porque vinha acompanhada pelo

cano de uma pistola automática.
Minha surpreza foi tão grande
que não pude resistir ao desejo de

perguntar ao meu inimigo como
havia conseguido saber que eu es-

tava alli, obtendo a resposta de
que era unicamente devido ao ra-

dio, mas assim mesmo eu não
descobri como poude o radio inter-

vir no meu "trabalho"; só se o ra-

dio e eu não somos bons amigos".

O VIGIA INVISÍVEL

A recente intervenção de um
"Radio-Alarma" contra os ladrões

é uma cousa que vem protegei- as

propriedades, ameaçadas pelos ami
gos do alheio. Essa intervenção

não se baseia em fios que os la-

drões poderiam cortar facilmente

antes de iniciar seu "trabalho";

não, o novo systema é fácil de se

oceultar de forma que o visitan-

te nocturno não possa suspeitar da
sua existência, embora tenha estu-

dado o terreno com antecipação.

De agora em deante, muitos la-

drões estão expostos a que lhes su-

ceda o mesmo que ao réo 7146,

cujo pequeno relatório de seus con-

tratempos lemos nos períodos an-

teriores.

O radio-alarma "vê" por assim
dizer ,no escuro; é muito menos
dispendioso que a complicadíssima
rede de fios que se esteve empre-
gando nos methodos conhecidos
até agora, e sem que o ladrão per-

ceba, dá o aviso aos vigias de que
próximo ao cofre ha alguém que

tenta abril-o; assim, os vigias po-

dem chegar a tempo para prender

o intruso, porque este não percebe

o que está sucedendo atê ver os
seus inimigos.

O bem conhecido phenomeno da
capacidade produzido por um cor-

po humano, ou um membro deste,

que cada radio-amador sem duvi-

da teve que eliminar de seu rece-

ptor, 6 o que serve para denunciar
a presença de um ser humano nas
proximidades deste interessante
apparelho de radio; mas neste ca-

so, os apparelhos não ficam perto

iluando íor despertado por algum annnnclo noaao, nfio « envileça de citar "Electron".
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da caixa forte que se deseja pro-

teger; torna-se necessário ligar

um fio á caixa-forte e outro á

"terra", podendo-se empregar tam-

bém uma lamina de metal de gran-

des proporções que sirva para

crear um "ambiente electrisado".

o qual não se pode entrar sem

desequilibrar o systema, produzin-

do dessa forma um signal eléctri-

co, que porá em movimento uma

fileira de campainhas ou uma "se-

reia", que ao mesmo tempo accen-

derão as lâmpadas eléctricas ou
darão qualquer outro signal seme
lhante.

CONSTRUCÇÃO DE UM ALAR-

ME CONTRA LADRÕES

No diagrama que aqui se vê mos-
tra um circuito de muito fácil

construcção que dá muito bons
resultados como alarma contra la-

drões.
Pode-se observar que a caixa,

que está isolada do chão constituo
uma placa do condensador e o
chã? ou "terra" é a outra placa.

A inductancia leva 55 espiras de
fio N° 26. de dupla capa de seda,
enrolada sobre um tubo de 2-1 12

polegadas de diâmetro, em cujo in-

terior se encontra uma bobina gi-

ratória consistindo em 28 espiras
de fio N° 32, de dupla capa de se-

da, enroladas sobre um tubo de
1 3 1 4 polegadas de diâmetro. A vál-

vula de radio que se emprega é de
typo 201-A, com 48 volts na placa
e 1 1|2 volts de potencial negativo.
No miliampermetro que se vê

na gravura, se observou uma indi-

cação de 2 1|2 milíampéres, sem
que houvesse nenhma pessoa n
uma distancia maior de 10 pés da
caixa. O ajuste se fez com uma va-
rinha de material isolador de 15
polegadas de comprimento. Como
o operador tinha que estar a uma
distancia menor de 10 pés da cai-

xa, quando se fez o ajuste, se no-
tou que a indicação do miliamper-
metro era de 2 1|2 miliampéres;
mas quando se obteve esta indica-
ção e o operador se afastou a uma
distancia maior de 10 pés. a mar-
cação subiu a 3 1|2 miliampéres.
Quando alguém se aproxima da
caixa, a indicação desce gradual-
mente, chegando quasi a zero e
quando distancia é de um pé. Idên-
tica cousa succedeu quando o ope-
rador tocou na caixa com as mãos
nuas, ou cobertas de luvas de go-
ma ou com algum outro isolador
efficaz, porque não se trata de

Este espaço pertence a

Campanha cie Electron

O pagamento do annuncio aqui feito, re-

verterá em beneficio da installação de ra-

dio que será feita na 16.* Enfermaria da

Santa Casa de Misericórdia

Quem desejará occupal-o?

[|e^s3as^ioiiotEssas^s3s^tnis^s^s^scatoiKas3as3scaioit

"conductividade". mas sim de "ca-

pacidade". Certamente, si se cor-

tam os fios ou unicamente um del-

les. o miliampermetro marcará

zero.

Neste diagramma. apparece um
miliampermetro em vez de um
retardador; mas. num systema de

alarma deste typo, se emprega um
retardador de typo galvanómetro

em logar do miliampermetro. ou

seja, um instrumento que funccio-

ne com uma corrente Ínfima.

O retardador pode ser ligado a

qualquer typo de alarma que se

prefira.

Todas as experiências que se

tem feito com este systema pro-

vam que não tem importância a

direcção em que alguém se apro-

xime da caixa, ou a forma porque

se faça, pois o apparelho sempre
dará o alarma.

I

Como proteger seus

transformadores e

íelephones

Os amadores que desejem redu-
zir ao minimo os perigos de quei-
ma ou ruptura das bobinas de
seus transformadores, alto fallan-
tes ou phones, devem observaria
regra de nunca abrir ou fecimr u
circuito da bateria B emquanco as
suas válvulas se acharem accesas.
Não ha duvida que a maior par-

te das falhas são devidas aos gran
des impulsos das correntes assim
geradas e não pela acção das cor-

rentes normaes.
E" fácil comprehender quando

se accende ou apaga o filamento,
por meio de commutador ou rhe-
ostato, o aquecimento ou o res-

friamento do filamento levará um
periodo apreciável de tempo para
se realizar.

Assim, o augmento ou decresci-
mento da corrente da bateria B,
será mais ou menos gradativo e

a contra força electromotriz será
pequena, evitando os grandes im-
pulsos da corrente, que representa
uma das maiores causas da rup-
tura dos enrollamentos dos trans-
formadores, phones ou alto fallan-
tes.

"BHretron" nlo t«m ntTUttM. «x*epca> <• armpatkla d> mu* leitor» c aananalanta*.
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1 — Este pinno de cauda 6

fácil de syntonisar para que pro-

duza uma musica agradável. E'

um receptor de 6 válvulas de con-

Btrucçào caseira. A tampa do pia-

no favorece a distribuição do som

que vem do alto falante. Isto ê

commum nos Estados Unidos,

onde cada um procura sempre

uma fiirma ideal para construcção

do seus receptores.

2 — Um estúdio no Japão. E' o

da eBtaç&o JOCK, localisada em
Nagoya e que trabalha com seis

kilowatts de força e é ouvida na

Califórnia. Até os costumes japo-

neses perduram no interior dos

estúdios com o microphone quasi

rente ao solo, onde se sentara os

artistas e .provavelmente os

"speackers".

3 — Este é o apparelho trans-

missor do commandante Byrd, em-

pregado a bordo de seu monopla-

no "Josephine Ford" na explora-

ção do Polo Norte, recentemente.

4 — Os fazendeiros dos Estados

Unidos assim fazem os seus cur-

sos pelo Radio, por onde são man-

tidos com regularidade vários cur-

sos agronómicos, cujos resultados

têm sido magníficos.

Uuiiuiin Xílr despertado por uluinu unnuuclo unu, aftv • ««una de citar "Klcciron"
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O RADIO NO FXTRflNQElRO
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Radio Sociedade Mayrink Veiga
-

fará muitos amadores que nos
têm dirigido certos pedidos de in-

formações sobre a Radio Socieda-
de Mayrink Veiga, pois, delia dese-
jam fazer parte, "Electron" publi-
cará os seus Etatutos acompanha-
dos da sessão de installação que se
realizou a 20 de Janeiro do corren-
te anno, data em que deverá se
commemorar a fundação de tão
útil sociedade da radio-cultura.

ACTA DA SESSÃO DE INSTAD-
l.AÇÀO DA RADIO SOCIEDADE

MAYRINK VEIGA

Com a presença dos associados
abaixo assignados, realizou-se no
dia 20 de Janeiro do corrente anuo,
no prédio n. 21 do rua Municipal,
nesta cidade, a sessão de installa-

ção u'a Radio Sociedade Mayrink
Veiga.

Por acclamação dos presentes as-
sumiu a presidência o Sr. Alfredo
Mayrink da Silva Veiga, que cop-
vidou para fazerem parte da me-
za os srs. Lafayette Gomes Ribei-
ro e Antenor Mayrink Veiga.
Ao declarar aberta a sessão o Sr.

Alfredo Mayrink da Silva Veiga
informou aos presentes os motivos
da reunião, e, continuando, salien-
tou os fins collimados no program-
ma da nova aggremiação, que a-

lém de altamente educativos são
sobremodo patrióticos.

Em seguida, o Presidente annun-
ciou a discussão dos estatutos, cu-
jo projecto fora apresentado pelo
Sr. Joaquim Antunes. Depois de
acalorados debates mereceu geral
approvação o referido projecto.

ESTATUTOS DA RADIO SOCIE-
DADE MAYRINK VEIGA

Art. Io — A Radio Sociedade
Mayrink Veiga, fundada nesta Ca-
pital, em 2 de Janeiro de 1926, sob
os auspícios da firma Mayrink Vei-
ga & Cia., com sede á rua Munici-
pal us. 15 a 21 e Travessa de San-
ta Rita n" 26, nesta cidade, func-
cionará por tempo indeterminado.

Art. 2o — A Radio Sociedade
Mayrink Veiga tem por fins:
a) grupar e promover mutuas

relações entre os estudiosos, ama-
dores e interessados na TSF (radi-
otelephonia e radiotelegraphia, e
assumptos correlatos.

b) facilitar aos seus membros o
estudo e a pratica dos methodos,
processos e progressos da TSF, vul-
garisando-a mediante conferencias.

publicações, concursos, demons-
trações praticas e outros meios;

c) apoiar as iniciativas officiaes

ou particulares que favoreçam o
desenvolvimento da TSF no Brasil.

d) manter em sua sede, logo que
seja possível, uma bibliotheea, sala

de cursos e conferencias, um labo-

ratório de ensaios scientificos pa-

ra seus membros e uma estação e-

missora (Broadcasting) devida-

mente autorisada pelo Governo, pa-

ra irradiar conferencias, concertos
divulgando igualmente assumptos
de interesse scientifico, litterario

ou artístico, a hora legal, o bole-

tim do tempo e assumptos de in-

teresse geral.

Art. 3° — A Radio Sociedade
ar: rii Veiga fundada com ele

mentos exclusivamente scientifi-

cos, technicos, artisticos e de pura
educação popular, não se envolverá
jamais em nenhum assumpto de na-
tureza profissional, industrial,

commercial ou politica.

Art. 4o — A Radio Sociedade
Mayrink Veiga é constituída por 30

sócios fundadores que formarão o

Conselho Deliberativo e por sócios

effectivos. os quaes concorrerão
com a annuidade de 100S000 afim
de formar o fundo de reserva da
mesma aggremiação.
São associados as pessoas idóne-

as, cujo julgamento é privativo da
Directoria.

Art. 5 o — A Radio Sociedade
Mayrink Veiga envidará esforços

para auxiliar seus associados no
preparo de suas estações recepto-

ras ou transmissoras, fornecendo-
lhes para isso os meios technicos
e materiaes ao seu alcance.

Art. 6o — A Radio Sociedade
Mayrfink Veiga será dirigida por
uma Directoria conrnosta de 11

membros eleitos pelo Conselho De-
liberativo pelo prazo de 5 annos.
a) A Directoria se constituirá

dos seguintes cargos: Presidente,
I o Vice Presidente, 2" Vice Presi-

dente. 1° Secrerario, 2o Secretario,

I o Thesoureiro, 2" Thesoureiro,
Procurador, 3 Directores Techni-
cos e Director Artístico.

b) As deliberações da ordem ge-

ral e oue modifiquem j progrsm-
ma traçado serão tomadas em reu-

nião plena da Directoria, que para
esse fim se reunirá nos dias 1 e
15 úe cada mez, regularmente.

c) As attribuições dos membros
da Directoria estão expressas nas
denominaõçes dos seus cargos.
d) O Presidente nomeará as com-

missões necessárias ao bom anda-
mento dos negócios sociaes, esco-

Ihendo-os livremente entre todos
os membros da Radio Sociedade
Mayrink Veiga.

e) Ao 1" Secretario caberá a
gerência da sedo social e todas suas
dependências, a direcção do servi-

ço de publicidade e correspondên-
cia, a redacção das actas das reu-

niões etc.

Terá como auxiliares os fune-

cionarios que o desenvolvimento
da Radio Sociedade Mayrink Vei-

ga fôr exigindo. Esses funeciona-
por proposta do 1° Secretario, se-

rão escolhidos depois de approva-
da pelo Conselho a creação dos res-

pectivos cargos.

Art. 7° — Todas as despezas da
Radio Sociedade Mayrik Veiga
rios nomeados pelo Presidente
depois de submettidas á approva-
ção em sessão da Directoria.

Art. 8° — A Secretaria terá sem-
pre á disposição dos sócios que os
desejarem consultar, os documen-
tos que provem o estado económico
e financeiro da aggremiação, for-

necidos pelo Thesoureiro depois
de approvação do Conselho Delibe-

rativo.

Art. 9o — O Conselho Deliberati-

vo poderá conferir os titulos de
Presidente de Honra, Director Ho-
norário, Sócio Benemérito, aos
que tiverem prestado relevantes

serviços ao Brasil, á Radio Socie-

dade Mayrink Veiga ou á sciencia

em geral.

Art. 10° — Os associados da Ra-
dio Sociedade Mayrink Veiga não
respondem subsidiariamente pelos

compromissos assumidos pela Di-

rectoria.

Art. 11° — A Radio Sociedade
Mayrink Veiga não assume respon-
sabilidade por quaesquer actos
praticados por seus membros, fora
do que estiver consignado dentro
das normas destes Estatutos «
forem, de accordo com elles, cla-

ramente autorisados.
Art. 12» — Estes Estatutos fo-

ram approvados pelos sócios funda-
dores reunidos em assembléa, e só
poderão ser revogados ou altera-

dos depois de descutidos em sessão
plena para a primeira convocação
e mais de dois terços para as reu-
niões subsequentes.
Passando a eleição da Nova Di-

rectoria foram escolhidos os Srs.:

Presidente: Alfredo Mayrink da
Silva Veiga; 1" Vice Presidente:
Liafaiette Gomes Ribeiro; 2° Vice

-"-
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Presidente: Antenor Mayrink Vei-
ga; 1" Secretario: Joaquim Antu-
nes; 2o Secretario: Renato Soares;
Director Artístico: P. Mastrangelo
1° Thesoureiro: Annibal Fernandes
de Oliveira; 2 o Thesoureiro: Gil-

berto Flores; Procurador: Álvaro
Ribeiro; Commissão Technica:
Cauby Costa Araújo, Carlos La-
coiiibe e Victoriano Borges.
O Sr. Alíredo Mayrink da Silva

Veiga, voltando a uzar da palavra
poz em realce os valiosos serviços
prestados ao Paiz e á causa da a-

dio-telephonia entre nós pelos Ex-
cellentissimos Srs. Dr. Francisco
Sá, Digníssimo Ministro da Viação,
e Dr. Dr. Paulo Goniide, Dignissi-
mo Director Geral dos Telegra-
phos; terminando por propor a in-
dlusão do nome das duas persona-
lidades acima alludidas no quadro
social, figurando como Presidente
de Honra, o que foi unanimemen-
te approvado.
O mesmo procedimento tevo o

Sr. Alfredo Mayrlnfc da Silva Vei-

ga, referindo-se a person alidade do

Sr. Eduardo Augusto Mayrink A-

breu. a quem teceu conceitos eco-

nomiasticos.

O nome do Sr. Eduardo Augusto

Mayrink Abreu, foi egualmente

mandado pela assembléa incluil-o

no quadro social com a designação
de Presidente de K mra.
Terminados os trabalhos o Pre-

sidente com palavras muito amá-
veis agradeceu a presença dos re-

cém associados e declarou instal-

lada a Radio Sociedade Mayrink
Veiga.
Em seguida foi encerrad-i a ses-

são.

Seguem-se as assignaturas dos
Srs:

Alfiedo Mayrink da Silva Veiga
Lafaiette Gomes Ribeiro
Antenor Mayrink Veiga
Joaquim Antunes

F. Mastrangelo.
Annibal Fernandes de Oliveira
Gilberto Flores

i Ribeiro
Cauby Costa Araújo
Carlos Lacombe
Victoriano Borjes
Luiz Genesio Gomes
Álvaro Martha
Bernardino Brandão
Jacintho Dias de Moraes
Luiz Teixeira Mendonha
Francisco Vitalle Palazzo
Francisco de Magalhães Teixeira
Graccho Pacheco
Gastão Veiga
Ermelindo Ferreira
Alberto Pedrosa
Nysio Brum
Renato Soares
Jorge Merker
Abel Ferraz Nunes
Victor Martha
Victor Braga
João Roma de Abreu Lima
Gustavo Merker

Como estes resultados não eram
muito satisfactorios, provou-se,
Collar nas paredes em toda a exten-

são da habitação, umas tiras de
papel metálico separadas entre si

p.or espaço mais ou menos grandes
segundo mostra uma das figuras
aqui publicadas. Com este modo

PflRH RS
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Primeira experiência do autor
na qual se ligou a sahida do au-

Mo <i um fio aéreo e lambem á ter-

rn.

de proceder poude-se obter um au-
gmento de recepção de 50°|° do mo-
do descripto anteriormente e
mesmo assim, os resultados não
aram muito satisfactorios.

Êmquanto procedi a essa expe-
riência, diz o autor, notei um phe-
nomeno muito raro que se pro-
duzia quando se segurava um
dos terminaes do telephone e se

Por Hugo Qernsback

(F 1 Ml

tocava com a outra mão u'um ob-

jecto metálico qualquer que exis-

tisse na habitação, como por ex-
emplo um cinzeiro ou uma estatue-
ta. A intensidade dos signaes aug-
mentava consideravelmente.

RESULTADOS POSITIVOS

A ultima experiência a que dá
resultados mais satisfactorios é a
que reproduz a figura 3. Este sys-

tema consiste em cobrir o chão
com uma rede de papel metálico
tal como o que se emprega para
envolver bombons, cigarros etc, e

o mais que se precisa são, um ou
dois kilos cortados em tiras de 3

ou 4 pollegadas de largura, com
o qual se cobrirá um aposento bas-

tante grande.

O principal é cobrir a maior par-
te, do chão, possivel, e que os es-

paços não sejam maiores de 4 pol-

legadas quadradas. Depois de se
haver posto o papel metálico no
chão, por-se-ha o tapete sobre es-

te. Uma das ligações desta rede
metálica vae a um lado da placa
da ultima válvula, conforme indica
a illustração, êmquanto que o ou-
tro lado se liga ao chão; neste caso,
será necessário fazer algumas ex-
periências para obter os melhores
resultados. Em primeiro logar é

muito Importante a aoc
ligar um par de telephone's*do'typo

commum parallaftimente á sahida
de. receptor; para pata operação de-
ve-se tirar a tampa e o dlaphrag-
ma dos telephones, para que es-

tes não façam nenhum barulho.

..Têm iin ligações para ter-

ra e- paru as tiras > ata liças. Afim
lie silenciar os tetepTiones se reti-

ram as tampas e js ãiapliragmas
tiomo mostra a gri ;:ira. Quando se
quiser si itonisar ima estação coi-

phragma em seu pro-
v para nilhor loculisar

a gm se I

Pode-se installar também o Radio-
lieceptor em um aposento conti-

Btto se assim se desejar, mas nes-
se caso não é necessário desarmar
os telephones, e pode-se fazer uso
do altofalante se assim se achar

Annundnr em "Kleotron" é diffundir com prorelto • proilncton.
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conveniente. No emtanto, quaes-

quer que sejam ob fins, creio que
<í melhor fazer uzo dos telepho-

nes da forma mencionada, porquan-
to se obtém um silencio absoluto e

o effeito é muito melhor dando me-
lhor impressão aos ouvintes. Qual-

quer íeiepnone do typo commuro
de lOuO a 1500 ohms, pode-se uzar

para esse fim (vide fig. 4). O fio

que vae ligado ao papel metálico

deve ser isolado; esse fio pode ser

como o que se emprega para li-

gar campainhas eléctricas e deve-

se occultar de tal forma, que os

pares ;ião suspeitem que ha liga-

ção alguma com o papel metálico

está debaixo (lo tapete.

') lio que vae oo papel metálico

deve estar ligado ao do telephone

que recebe o alto potencial. Para

Segunda cxpertncia <iue deu

melhores resultados. Kepvliu-se a

iç&O ia gravura anterior, ob-

/ nãó-se uma cov.cidade addício-

mil por meio de laminas de papel

metálico estendidas n'um /to

lerei

aaber qual é o lado que recebe o

alto potencial será necessário es-

perimentar trocando as ligações

por momentos, mas em regra ge-

ral 6 o lado que vae ligado ao po-

lo positivo da bateria "B". Se po-

rem, o senhor não quer incommo-

dar-se experimentando qual dos la-

dos deve ser, tudo o que lhe resta

faze* e experimentar primeiro um
polo dos telephones e depois o ou-

tro: a ligação que transmittir os

sons mais fortes 6 naturalmente a

que procura. E' necessário c.ue o

outro lado dos telephones se ligue

á terrra directa ou indirectamen-

te. Não é possível dar aqui uma
regra exacta devido a que todos

os telephones são differentes.

Será necessário experimentar para

achar a ligação adequada; si de-

pois da primeira experiência se

acha que os signaes se ouvem bem
fortes e com claridade, quer dizer

que o lado do receptor que cor-

responde á audiofrequência está

ligado á terra em uma separação

e não é necessário ligal-o novamen-

te. Se os resultados que se obtém
não são satisfactorios então será

preciso ligar este lado dos telepho-

nes á terra, ou num encanamento
dagua ou cousa equivalente para

poder obter bons resultados. Devi-

do a qne alguns receptores já tem
uma ligação á terra própria deve-

se ter muito cuidado ao fazer essa

ligação e experimentar se o cir-

cuito está ligado á terra. Juntem-

se os fios ligeiramente e si solta

rem chispas é dispensável a liga-

ção á terra mas si não acontecer

isso, a ligação será necessária pa-

ra se ouvirem os signaes com mais
intensidade. Depois de tudo isto

receptor está prompto para a
prova final.

Ligue-se o alto-falante da forma
commum e sintonise-se a estação

que no momento estiver transmit-

indo. Uma vez sintonisada a esta-

ção da melhor forma possível, tl-

re n ultofalante e em seu logar

rol loque- o par de telephones silen-

riosos com uma ligação ao papel

metálico e outra a terra, si é que
a ultima é necessária.

Colloque um par de telephones

da torma commum e comece a an-

dar pelo aposento. Então ouvirá

a musica com bastante voluuíe e

muita claridade. Algumas vezes

6 bem necessário tornar a sinto-

nisar o receptor, mas nem sempre
isso suecede. Notará o senhor que
que a medida que andar pelo apo-

sento, sobre o tapete, a recepção

sorá mais clara, e se o senhor to-

car na mão de sua dama a intensi-

dade dos signaes augmentará pela

razão de que o seu corpo diaato

do corpo delia somma a capacida-

de do circuito e se ouve com mais
facilidade e intensidade. Em ou-

tras palavras, o se íuor augmentoii

a capacidade do condensador hu-

mano.
E' um boa idea que oí telephones

tenham um fio de ligação tão com-

prido quanto seja possível, por-

que desta forma se obterão me-
lhores resultados. Sempre que o

senhor se ache directamente sobre

o papel metálico a recepção será

mais forte e mais clara sem ter

em conta a distancia que exista en-

tre si e o receptor. Este effeito se

estenda além da parte coberta pelo

tapete e o senhor poderá ouvir mu-
sica com claridade e bastante in-

tensidade a 2 ou 3 pês de distancia

do tapete. A experiência que des-

crevemos neste artigo é sumamen-
te interessante e dá resultados ex-

cellentes com receptores que te-

nham mais de 3 válvulas, e quando
mais poderoso seja o receptor, me-

lhores serão os resultados que se

obterão com elles.

E' desnecessário fazer notar as

vantagens que pude irazer uma no-

vidade tão inteross:nte como esta

de que acabamos íe tratar, espe-

cialmente na epcir. actual, em que

a vida em casas de convivência

commum obriga a 'ima certa con-

sideração para com os visinhos.

Tratando-se de una reunião fami-

liar, na qual o bane seja de rigor,

a eliminação da musica para os

de fora, sem em absoluto prejudi-

car os que se divertem, significa

sem duvida um grande passo de

progresso.
Assim se eviti"ãu encommodos

e barulhos que '••iinlas vezes po

derâo resultar enfasúo para quem
não tinha desejo do ver alterada a

tranquilidade do seu retiro.
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Roníinçie em.

ELECTRON por-

qtie
'é ;

a revista

nacional de maior
expedição postal

da Capital çom.
Çi?Cli-ação forçada

entre todos os

radio'- arradores.

Oirija-se directamente

a Bit cia de ELECTRON

que se incumbirá de fazer

os nu rec'anw.

Rua Frei Caneca, 2ti

PHOKE KORTE 2GB4
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Photoradiogramma ou o Comensal Fantasma
Por G. C. B. Rowe

A scena que se
, descreve neste interessante artigo ê única em

muitos sentidos. Foi a primeira vez na historia que 20.000 pessoas
estiveram sentadas num banquete em G7 cidades, onde o meio de
communicação era o Radio. Para tornar a occaslão mais brilhante
usaram-se fotoradiogranias.

Em todos os períodos da histo-
ria tem havido festas e banquetes,
o os nomes dos personagens que
os organizaram tem passado á pos
teridade. São bem conhecidos os
festins dt Balthazar. como des-
creve a Biblia; as grandes festas
de Alexandre, pouco tempo antes
de incendiar-se Persépolis; uma

o primeiro a que tenham assistido
20.000 comensaes.
Naturalmente este notável Jan-

tar não teve logar no "Yale Bowl"
ou algum outro logar como esse.
mas os comensaes se sentaram em
torno das mesas dispersas por 67
cidades dos Estados Unidos, Cuba,
Canadá, Inglaterra e as Ilhas Hal-

Mappa demonstrativo das cidades em que se pronunciaram dis-
cursos e as linhas telephonicas tetrcstes que as ligaram âs sete

transmissoras que enviaram discursos aos 20.000 comensaes

das famosas orgias de Nero se deu
nos jardins do palácio em Roma,
onde o scenario estava (Iluminado
por tochas humanas; ali foi servi-

do o celebre jantar que M. Fouquet
deu em honra á visita do rei Luiz
XIV ás suas possessões fora de
Paris, e em 19 de janeiro do cor-

rente anno ali também se realizou
um jantar que será famoso como

ty. A maioria dos assistentes eram
filiados no Massachiisetts Institu-
te of Technology. Em quatro das
67 cidades, os discursos foram
pronunciados por personalidades
na vida publica e ouvidos por to-

dos, por meio de receptores de Ra-
dio, em cada sala de banquete.
Quando um acontecimento dessa

natureza se annuncia em nossos

dias, a imaginação nos leva ao Ra-
dio. E en* verdade, essa maravilha
da sciencia moderna formou o laço
de união entre as cidades mais dis-

tantes. Sete estações foram liga-

das nessa cadeia de Radio. Foram
ellas: WJZ, New York; WRC.
Washington; WGY, Schenectady;
WBZ, Springfield; KDKA; Pittis-

burgh; KOA, Denver; e KFKX,
Hastings.
Quem esta noite presidiu os dis-

cursos foi o Vice-Presidente dos
Estados Unidos, Charles G. Dawes
que, com o Intendente General Ja-

mes G. Harbord, Presidente da Ra-
dio Corporation of America, falla-

ram aos convidados de Washin-
gton. George Eastman, o das fa-

mosas Kodaks, lhes fallou de Ro-
chester, N, Y. O dr. Samuel W.
Stratton, Presidente da M. I. T.,

fallou de Cambridge, Mass, e mui-
tos outros discursos se transmitti-
ram do Hotel Waldorf Astoria, de
New York.
Além dos brindes transmittidos

houve musica executada por ai

guns dos maiores talentos de M.i-

nhattan e da qual disfruetaram os

comensaes.

UMA TAREFA PRODIGIOSA

As sete estações que transmi! ti-

ram essa serie de discursos e.tta-

vam ligadas por cabos sobre terra

O Vice-Presidente dos "l. E. . V.
O. Charles Daices e o Ge teral Ja-
mes Harbord e o senhor Henry
Miller.

Uunudo >• dlrltflr no ku fornecedor nile Me cac.ui.-vn de a «nr "Elceiron".
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desde os "studios" até os comen-
saes, onde os discuros se pronun-
ciavam. O methodo de distribui-

ção foi como segue: O microfone
no qual o orador fallava, estava
ligado ium uma linha de telepho-
nes especialmente estabilizada.

Qeorge Eastinau, de HooHester,
N. Y. que faUOK nos iomensa.es
dessa cidade, por meio da radio.

6 um fassimile /« photo-
•/rapina enviada pelo pTiotoradio-
ínama).

Note-se que as linhas de telepho-
nes estavam bem equilibradas por-
que era necessário eliminar qual-
quer factor que pretendesse muti-
lar o discurso antes de sua trans-
missão. Essas linhas telephonicas
estavam ligadas com os centros de
muitas estações trasmissoras e o
programma foi transmittido as-

sim na onda longa cie cada esta-

ção da cadeia. Pode-se imaginar a
tarefa prodigiosa dos engenheiros
que fizeram a ligação dessas esta-

ções. Geralmente, numa cadeia de
estações o programma se transmit-
te de 1 só ponto, mas no caso pre-

Esta saudação foi enviada pelo
liadio. de Londres, por meio do
processo pJiotoradiographico.

Bstti apparellio é que se emp ara a transmissão tfi plioto-

oraphias, mappas, ette pi lo Radio.

sente haviam 4 cidades diffe-

rentes para serem ligadas á cadeia
a differentes horas.

Não se resumiu a tarefa na es-

colha das linhas de telephonea de

foi necessário fazer uma enorme
crua itidaCe de provas dos circui-

tos c -
: jver-se de linhas de emer-

gem* . para o caso de ruptura. Ao
reaor t. cada 200 milhas haviam

O eaminho seguido pelas ondasdo pltntodiagramma em sua via-

gem de 5.000 milhas de, Honulu-UC <i Sem York.

longas distancias para tomar os

discursos das cidades de importân-
cia, mas também problemas de
amplificação, de eliminação de es-

tatística, conversações que podiam
entrecrusar-se e os restantes incon
venientes próprios das Unhas tele-

phonicas. Antes que um tal pro-

gramma pudesse ser transmittido,

amplificadores e filtros de audio-

frequência que deviam estar cuida-

dosamente vigiados. Como havia

um jogo de receptores com altofa-

lantes em cada peça onde se ser-

via o banquete, de forma que todos,

os concorrentes pudessem ouvir os,

discursos, todos esses apparelhos

Qanlqver laíonnic » aobre o eommercl* de Mndlo 'Bleetron" pOde lhe «reatar.



Vt/<A^W VNA»»^^»^^^^^»^*^^*^
«/^^•WS^^*/***»^^**^*..~ww- 15

deviam estar esmeradamente espe-

rimentados.

UMA DEMONSTRAÇÃO DE RA-
DIOFOTOGRAPHIA

Uma das phases do jantar e que
foi exclusivamente para oa 700
convivas do Waldorf Botei em
New York. consistiu na demons-
tração de Radio-fotographias de
alguns dos oradores presentes era-

quanto as suas palavras eram
transmittidas. As photographias
foram enviadas á New York desde
Washington á Cambridge, com al-

guns dias de antecipação pelo pro-

cesso de photoradiogramas. As
mesmas photographias foram en-

viadas para fora durante o jantar

como ondas sonoras da estação

transmissora R. C. A. na parte

mais baixa de New York.

Depois de serem lançadas ao ar,

essa ondas foram tomadas em New
Brunswick, N. Y., e em River-

head, L. I., e transmittidas por

fios terrestres ao Waldorf, onde

foram transformadas em photogra-

phias por apparelhos especiaes

i photographta reproduz <> Inte-

rior do npparei lio receptor que se
empregou para receber photogra-
phias por meio do Radio.
Na estante superior se vê o ap-

parellio empressor debaixo âo qual
•• n contra as valvvulas amplifi-
adoras.

installados no Hotel. Gastou-se

cerca de 25 ou 30 minutos para fa-

zer cada photographia pelas on-

das transmittidas, embora os si-

gnaes de Radio para cada espaço

branco e preto nas photographias

fossem tomados do ar na fracção

de um segundo.

Esses photoradiogramas, predis-

se David Sarnoff — que era o en-

carregado dos discuros em New
York — promettem maiores adean-

tamentos. Da presente geração de
electricistas scientificos deve pro-

ceder a communicação visual ins-

tantânea por meio do Radio. Quan-
do essa hora chegar (e eu confio
nisso) a radio-televisão vae ser ca-

paz, não somente de unir-nos pelo
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'Fao-símile <bi mensagem r ce-
bida de Hawai, durante o ban-
quete.

som, como também por meio da
vista.

Os senhores poderão não só ou-

vir, como também ver os orado-

res em acção, de suas mesas.

FAC-SIMILE DE CARTAS POR
MEIO DE RADIO

Todos os comensaes receberam

na mesa, copias photo-estáticas de

mensagens que foram enviadas de

Haiti, Inglaterra e São Francisco,

a New York por meio do processo

do photoradiograma. Para ter es-

sas copias em New York a tempo,

se empregou o methodo mais rápi-

do que jamais se tem visto. O pro-

cesso da transmissão de cartas é o

mesmo que se usa para as photo-

graphias; um pequeno período da
carta se envia de cada vez. Desta

maneira foi possivel enviar aos
convidados copias photoestaticas

das cartas, de modo que a calligra-

phia de velhos amigos poude ser

reconhecida.

Acontecimentos como estes e

que denominamos "O Comensal

Fantasma", nos fazem rememorar
de que maneira prodigiosa tem
evoluído a sciencia de Radio.

Si a nossos avós lhes ouvessem
dito, quando eram moços, que iam
viver numa época em que seria
possivel estarem sentadas 20.000

pessoas num banquete, separadas
por 7.000 milhas de terra e agua.
certo teriam achado graça e te-

riam duvidado. Mas quando nestes
dias do século XX apparecem nos
jornaes maravilhas como "a expos-
ta acima, não surgem grandes
commentarios.

•BleetT.»» Tive exelufrra mente de itu aannnclante» e le «ore».
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Nos copiíltloi prccedcnles

estudamos os elementos de

BaãiO-telephoniO, Antenas. To-

mada de terra c Sintonia, Bo-

je, talaremos sobre os Conden-

sadores e Detectores.

CAPITULO V

E' um orgiío fundado na proprie-

dade de poder augmenter a carga

de electricidade de um corpo e

por conseguinte sua capacidade.

CONDENSADORES

O condensador 6 um orgilo de

notável importância nos appare-

lhos de Radio.

O primitivo apparelho que se

construiu para demonstrar a sus-

ceptibilidade de poder augmentar

a sua carga eléctrica, foi o con-

densador chamado de Konhirausch

e constava de duas armaduras me-

tálicas montadas sobro supportes

Isolantes de crystal e sustentados

por dois termlnaes metálicos.

Tina das armaduras era fixa e

a outra movei podendo se aproxi-

mar ou affastar da outra em sen-

tido horizontal as suas superfícies.

DIELÉCTRICO — A separação

isolanto das placas de um conden-

sado]- se chama "dieléctrico".

O mais uzado é o ar.

A parafina, a mica. o vidro, etc...

produzem capacidades muito maio-

:!S.

E' a seguinte a resistência de

vários dieléctricos, calculando um
centímetro de grossura:

Ar 30.000 volts

Azeite 70.000 " "

iite 400.000 " "

Mica SOO. 000 " "

Vidro 200.000 " "

Parafina (solida).. 150.000 " "

Isto aproximadamente porque
na maioria dos casos muitas ou-

tras circunstancias se fazem sentir

alterando de qualquer modo o ex-

posto.
Praticamente n'um apparelho de

raáio, o condensador serve para au-

gmentar ou diminuir as capacida-

des. Se está ligado em serie com
a antena, augmenta ou diminue a

capacidade desta ou melhor dito

"faz crescer ou augmentar o seu

comprimento" — permittindo ou-

vir estações de vários comprimen-

tos de onda.

Nos eschemas, os condensadores

aparecem como duas linhas paral-

isias traçadas sobre um fio per-

pendicular que se interrompe no

espaço interno das duas primei-

ras. Quando o condensador é va-

riável, isto é, quando uma das par-

tes deslisa em face da outra, o si-

gna! adoptado é o mesmo com o

acréscimo de uma flecha atraves-

sada obliquamente ás paralellas.

Indicador commercial de

"Electron"

— Sie-nens-8churl:ert Tclefunken-

Artigos de Electricidade e de

Radio — Rua 1." de Março, 83

— Fone n. 7993.

Companhia Nacional de Com-
mvnieueôrs Sem Fio — Artigos de

Radio e representação dos nppa-

relbos de G. Marconi — Rua do

Rozario, 139, 3° andar com eleva-

dor _ F ne n. 6449 e 5893.

Luiz Corçõo — Representantes

íle Stromberg-Carlson-Villard-Ele-

ctric Refrigeration Corp. — Rua

de S. Pedro, 33 — Fone n. 4799.

Sociedade Anonyma Philips áo

Brasil — Válvulas para Radio e

Lâmpadas eléctricas para illumi-

nação — Rua Buenos-Ayres, edifí-

cio do Banco Hollandez — Fone n.

3665.

Mayrink Veiga & Cia. — Mate-

rial eléctrico e de Radio — Rua
Municipal. 21 — Fone n. 2722.

l.iaiu-ul Santos & Cia.— Exclu-

sividade em material de Radio —
Largo da Carioca, G — Sob. —
Fone — C. 4S42.

Mestre e Blatgé — Electricida-

de. Radio Automóveis, etc... Rua
do Passeio. 4S|54 — Fone C. 2C31.

Byinalon <f Cia. — Represen-

tantes da Radio Corporation o

Westlnghouse C.° — Rua Gcnerai

Camará, 65 — Fone n. 2321.

Cysnciros & Cia. — Officinas

Graphicas para impressão de re-

vistas, folhetos, theses, livros, car-

tões, etc. .

.

Perfeição e Rapidez— Rua Frei

Caneca, 243 — Fone N. 20S4.

Hadio Sociedade — Pavilhão

Tchecoslovaco — Avenida das Na-

ções — Fone — C. 2074.
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A Livraria Moura, de
Flores & Mano, á rua

da Assembléa, 79, é a

casa melhor sortida. -

Visitem-na e peçam
catálogos.

nroDnnDmnrirrn-r D
-lilc^won" "vive cxclu.lv. mi-uic de »«--u» uniiuucuiute. c lo Uorc».
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•Simples de manejo e extremamente
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SiÊIMS-SClrtíiSJ.
RUa I." de Março, SS Fone N. 7993
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Seixos rolados

(Estudos Brasileiros)

Por E.. Rocjuette Pinto

Acha-se nu prelo nii is mu v >lume da lavra rio

Professor Roquette-Pinto. cujo summnrio 6 o se-

guinte:

Uma informante do Imperador Pedro II — Um
manto real de Hawai! — Os segredos das Uyáras

— O Brasil e a Anthropogeographia — A Histo-

ria Natural dos pequeninos — As leis da Eugenia

— Miuçalhas (Poesias das estradas, Japonezes, O

valor das figuras, Cinzas de uma fogueira Pelo

Radio) — Von Martins — Aborígenes e ethno-

graphos — Euclydes da Cunha, naturalista —
Vicente de Carvalho, o meu poeta — No dia da

grande Saudade.

O volume será lindamente illustrado com fi-

guras e desenhos originaes.
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